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REUNIÃO DE CÂMARA DE 2 DE JULHO DE 2008 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Aprovado proceder ao arquivamento do processo de Inquérito. – Procedimento de Inquérito. 

 

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora proceder ao despejo de ocupantes que ocupam 

ilegalmente uma fracção municipal, na freguesia da Buraca. – Despejo Administrativo. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado celebrar contrato de comodato com a Junta de 

Freguesia da Brandoa, relativa à cedência de uma garagem que permitirá o armazenamento de 

materiais (ferramentas) de trabalho dos cantoneiros ao serviço daquela Junta de Freguesia. – Contrato 

de Comodato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração do Protocolo de Colaboração celebrado com a 

Santa Casa da Misericórdia da Amadora, no âmbito do Sistema Telefónico de Assistência Permanente da 

Amadora, permitindo deste modo subsidiar mensalmente a comparticipação de utentes com rendimentos 

per capita igual ou inferior ao complemento solidário para idosos, até ao máximo de 50 utentes, tendo 

sido também aprovada a tabela de comparticipações dos utentes do aludido sistema telefónico. – 

Protocolo de Colaboração – Alteração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado proceder à abertura do concurso público para a 

execução da obra de construção do edifício escolar e arranjos exteriores da E.B.1 da Mina, bem como o 

respectivo projecto de execução, plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, e 

ainda as peças do procedimento e composição das comissões de abertura e de análise das propostas e 

nomeação do coordenar de segurança em projecto. – Concurso Público para a Execução da Obra de 

Construção do Edifício Escolar e Arranjos Exteriores da E.B.1 da Mina. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à abertura do concurso público para execução da 

obra de construção da E.B. 1/J.I e Creche da Vila Chã, bem como o projecto de execução, plano de 

prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, respectivas peças do procedimento e 

composição das comissões de abertura e de análise das propostas e ainda a nomeação do coordenador 

de segurança em projecto do aludido procedimento concursal. – Concurso Público para Execução da 

Obra de Construção da E.B.1/J.I e Creche de Vila Chã. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à abertura do concurso público para execução 

de obras de beneficiação na E.B.1/J.I da Brandoa e obras de Beneficiação, bem como as respectivas 

peças do procedimento e composição das comissões de abertura e de análise das propostas. – 

Concurso Público para a Empreitada da E.B.1/JI da Brandoa e Obras de Beneficiação. 
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No âmbito do apoio financeiro especial designado por SOLARH, solicitado por uma munícipe para a 

realização de obras de conservação, em imóvel sito na freguesia da Venteira, a Câmara Municipal 

aprovou o Relatório Técnico bem como o Orçamento da candidatura apresentada. – SOLARH. 

 

No âmbito do concurso público para a construção da Creche/J.I da Falagueira, foi pela Câmara Municipal 

da Amadora rectificado o anúncio e Programa do aludido concurso, no que à obtenção de documentos 

contratuais e recepção das propostas, diz respeito. - Concurso para a Construção da Creche/J.I da 

Falagueira. – Rectificação. 

 


